Koninklijke Belgische Korfbalbond
Vlaamse Liga
vzw

Statuten

Bijgewerkt tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van mei 2018

Deze uitgave vervangt alle vorige

Benaming, zetel en doel
Art. 1 : Op 28 april 1921 werd te Antwerpen de "Belgische Korfbalbond", "Ligue Belge de
Korfbal", bij verkorting "B.K.B.-L.B.K.", opgericht.
Op 9 maart 1951 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 1951) werd zij
omgevormd tot een Vereniging zonder Winstoogmerk, door M. Carolus Zijs,
bestuurssecretaris, wonende te Berchem; M. Pieter-Alfons-Marie Janssens, leraar,
wonende te Berchem; M. Jozef-Frederic-Elisa Clijmans, boekhouder, wonende te
Antwerpen; M. Jozef-Jules-Gillis Duchesne, gemeentebediende, wonende te Antwerpen;
M. Henricus- Leonardus Delie, mekanieker, wonende te Berchem; M. Walter-KarelHortensia Geerts, technisch bediende, wonende te Borgerhout en M. Karel Thomas,
staatsbediende, wonende te Wilrijk (Stichtingsakte verleden voor notaris G. Adriaenssens,
Edegem, op 9 maart 1951, akte nr. 973 - blz. 357).
Op 30 maart 1951 werd zij gemachtigd het predikaat "Koninklijke" te voeren, en werd de
benaming gewijzigd in "Koninklijke Belgische Korfbalbond", "Ligue Royale Belge de
Korfbal", bij verkorting "K.B.K.B.-L.R.B.K.".
In toepassing van het Decreet van 2 maart 1977 van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap, houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van de
landelijk georganiseerde sportverenigingen (Belgisch Staatsblad van 10 mei 1977), werd
de benaming gewijzigd in "Koninklijke Belgische Korfbalbond", bij verkorting "K.B.K.B.".
Deze benaming werd bij beslissing van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 12
oktober 1985 aangevuld tot "Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga", waarbij
de gangbare afkorting “K.B.K.B.” werd behouden.
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 november 2016 werd beslist dat als
gangbare afkorting zowel “K.B.K.B.” als “KBKB” kan gebruikt worden.
Art. 2 : Haar zetel is gevestigd te 2100 Deurne, Gabriël Vervoortstraat 4, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De Raad van Bestuur kan beslissen de zetel over
te brengen in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 3 : Het doel der vereniging is, buiten alle politieke en levensbeschouwelijke
strekking om, de beoefening en de verspreiding van de korfbalsport te bevorderen, door:
a) het verlenen van alle medewerking in de breedste zin van het woord aan de
beoefenaars van de korfbalsport, zulks zoals voorzien in het huishoudelijk reglement.
Steun wordt enkel gegeven aan clubs;
b) het uitgeven van geschriften;
c) het organiseren, regelen en aanmoedigen van korfbalwedstrijden tijdens het
competitiejaar. Indien een voldoende aantal clubs zich hiervoor aan het
bondssecretariaat opgeeft, zullen tussen hun achttallen wedstrijden gespeeld worden
volgens de bepalingen van het Reglement van Wedstrijden en van het Reglement van
Wedstrijden voor Zaalkorfbal;
d) samenwerking met andere verenigingen tot het bereiken van een doel dat mede ten
goede
komt aan de korfbalsport;
e) alle wettelijke en geoorloofde middelen
In titels, namen en opschriften, op vlaggen en kostuums der clubs mogen geen tekens of
woorden voorkomen die naar politiek, ras of geloofsbelijdenis verwijzen.
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De K.B.K.B aanvaardt de principes en de regels van de democratie. Zij onderschrijft
eveneens het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal
Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
Art. 4 : Haar duur is onbeperkt.
Leden
Art. 5 : Het aantal werkende leden is onbeperkt maar bedraagt minimum 8.
Art. 6 : Clubs groeperen onder een eigen reglement fysieke personen, die de korfbalsport
beoefenen.
Alleen werkende clubs kunnen werkend lid worden.
Werkende clubs zijn clubs die de rechtspersoonlijkheid van V.Z.W. bezitten of die zich
ertoe verbinden binnen de twee jaar rechtspersoonlijkheid te hebben, en die deelnemen
aan de door de K.B.K.B. uitgeschreven competitiewedstrijden. Zij bezitten de
bevoegdheden voorzien in de organieke wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen
zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid
wordt verleend, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen (Belgisch Staatsblad, 11 december 2002) (hierna genoemd “de VZW-wet”).
Naast de werkende clubs kunnen afzonderlijk niet-werkende clubs en individuele leden
toetreden. Zij worden als toegetreden leden beschouwd.
Werkende clubs worden van rechtswege per 31 december niet-werkende clubs als zij de
rechtspersoonlijkheid van VZW niet bezitten of als zij niet aan de competitiewedstrijden
deelnemen.
Meerderjarige fysieke personen kunnen toetreden als individuele leden, conform de
voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement.
De term “lid” (van de vereniging) in deze statuten verwijst naar werkende clubs, nietwerkende clubs en individuele leden, tenzij anders bepaald.
Art. 7 : Toetreding door leden wordt aan de beslissing van de Raad van Bestuur
overgelaten, binnen de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
Een club die wenst lid te worden van de K.B.K.B. stelt het bondssecretariaat hiervan
schriftelijk in kennis. Zij geeft de clubnaam, zetel en naam, voornaam en volledig adres
van haar voorzitter, secretaris, penningmeester en zetel op; deze gegevens worden in het
eerstvolgend nummer van de Bestuurlijke Mededelingen bekend gemaakt. Zij voegt
eveneens haar statuten en reglementen in dubbel exemplaar bij.
Iedere club dient op haar naam een rekening te openen bij een financiële instelling. Mits
inzending van een verklaring, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, wordt
gedurende één jaar het gebruik van een rekening op naam van de voorzitter, secretaris of
penningmeester toegestaan.
De beoordeling van de naam van de toegetreden clubs wordt aan de Raad van Bestuur
overgelaten.
Elke naamswijziging moet voorafgaandelijk door de Raad van Bestuur goedgekeurd
worden.
Voor het uitoefenen van de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester moeten
de personen als adherent, recreant of geaffilieerde, voor die club ingeschreven zijn op de
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lijsten van de K.B.K.B. , behoudens uitzondering voorzien in het Huishoudelijk Reglement.
De statuten en reglementen van de toegetreden clubs mogen niet in strijd zijn met deze
van de K.B.K.B. De beoordeling hiervan wordt aan de Raad van Bestuur overgelaten.
Elke wijziging moet onmiddellijk aan het bondssecretariaat worden medegedeeld.
Een fysieke persoon die wenst lid te worden van de K.B.K.B., geeft hiervoor aan het
bondssecretariaat zijn naam, voornaam, adres, geboortedatum en nationaliteit op; deze
gegevens worden in het eerstvolgend nummer van de Bestuurlijke Mededelingen bekend
gemaakt. Hij wordt lid voor minstens één maatschappelijk jaar.
De werkende leden van de K.B.K.B. kunnen hun bezwaar tegen de aanvraag tot
toetreding indienen binnen de vier weken na het verschijnen van de inlichtingen daarover
in de Bestuurlijke Mededelingen. Zijn er bezwaren ingediend, dan neemt de Raad van
Bestuur zijn beslissing na een bijkomend grondig onderzoek van de ten laste gelegde
feiten.
Het lidmaatschap van een club eindigt:
a) door bedanking ingediend bij het bondssecretariaat tussen 1 en 15 juni per ter post
aangetekend schrijven;
b) door uitsluiting;
c) door ontbinding;
d) van rechtswege, in uitvoering van de beschikkingen van art. 12 van de VZW-wet, bij
niet voldoen van de financiële verplichtingen opgelegd volgens het Huishoudelijk
Reglement.
Het lidmaatschap van individuele leden eindigt, conform de voorwaarden bepaald in het
Huishoudelijk Reglement:
a) door beëindiging van de overeenkomst die bestaat tussen het lid en de K.B.K.B.;
b) door uitsluiting;
c) door overlijden;
d) van rechtswege.
Art. 8 : Elk lid verbindt zich ertoe de statuten en het huishoudelijk reglement na te
leven.
Niet-werkende clubs en individuele leden hebben geen stemrecht op de Algemene
Vergadering.
De afgevaardigden van de niet-werkende clubs, de individuele leden en de voorzitters
van de comités of een door hen gevolmachtigd lid van het comité hebben toegang tot de
Algemene Vergadering, onder de voorwaarden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Geaffilieerden, recreanten, adherenten en individuele leden hebben het recht hun
kandidatuur voor de Raad van Bestuur schriftelijk voor te dragen, onder de voorwaarden
bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
De leden van de comités worden benoemd uit de geaffilieerden, recreanten, adherenten
en individuele leden.
Elk beroep of verzoek tot cassatie moet, op straffe van ongeldigheid, worden ingediend
onder de vormen en termijnen bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
De geldelijke verplichting der leden is beperkt tot het bedrag hunner bijdragen. Deze
worden elk jaar door de Jaarlijkse Algemene Vergadering of een Bijzondere Algemene
Vergadering vastgesteld voor alle leden; de clubbijdrage mag 500 euro niet
overschrijden. Alle bijdragen moeten worden betaald vóór 31 december. De bijdrage van
de individuele leden moet worden betaald binnen de maand van de aanvaarding als lid
van de K.B.K.B., of in de eerste maand van het nieuwe maatschappelijk jaar. De clubs
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zijn verplicht binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het uittreksel van rekening
het opgegeven bedrag te vereffenen.
Art. 9 : Clubs kunnen uitgesloten worden door de Algemene Vergadering, onder de
voorwaarden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Individuele leden kunnen uitgesloten worden door de Raad van Bestuur, onder de
voorwaarden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Leden, geaffilieerden, recreanten en adherenten die handelingen plegen welke de goede
naam van Korfbal kunnen schaden of die strijdig zijn met de bepalingen van de
deontologische code, als bijlage A aan het Huishoudelijk Reglement toegevoegd, worden
door de Raad van Bestuur naar het Disciplinair Comité verwezen.
Wanneer de Raad van Bestuur geïnformeerd wordt omtrent ernstige incidenten welke
zich hebben voorgedaan is hij bij uitsluiting van alle andere comités en commissies
bevoegd om, in afwachting van een definitieve beslissing van de bevoegde comité(s)
en/of commissie(s) en zonder het horen van partijen, geaffilieerden, recreanten,
adherenten en individuele leden voorlopig te schorsen.
Bezit der vereniging
Art. 10 : Het batig saldo van de rekening over het verlopen maatschappelijk jaar komt de
K.B.K.B. toe en wordt in de maatschappelijke reserve gestort.
De ontslaggevende, uittredende of uitgesloten leden, evenals erfgenamen van een
overleden lid, hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal van de K.B.K.B. Zij kunnen
bedragen die in het verleden werden betaald, ongeacht hun aard, niet terugvorderen
noch opnieuw ontvangen. Zij mogen geen rekeningen, noch inventaris, noch zegellegging
vorderen.
Raad van Bestuur
Art. 11 : De K.B.K.B. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens
zeven en maximum elf personen, dewelke de volle leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en
ten minste twee jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging of ten minste twee jaar
onafgebroken als geaffilieerde, recreant of adherent van een club zijn ingeschreven op
de lijsten van de K.B.K.B. Zij worden, onder de voorwaarden vastgesteld door het
huishoudelijk reglement, door de Algemene Vergadering benoemd voor ten hoogste twee
jaar en zijn door haar te allen tijde afzetbaar. Zij worden vervangen volgens
beurtwisseling, door het huishoudelijk reglement vastgesteld en zijn onmiddellijk
herkiesbaar.
Indien een bestuurder tussentijds wenst af te treden, moet hij dit in een met redenen
omkleed verzoek aan het bondssecretariaat melden. Wordt het ontslag aanvaard, dan
wordt dit in het eerstvolgend nummer van de Bestuurlijke Mededelingen ter kennis van de
leden gebracht. Voor de vrijgekomen plaats kan op de eerstvolgende Algemene
Vergadering een nieuwe bestuurder worden verkozen.
De vervangende bestuurder treedt in al de rechten en plichten van zijn voorganger en
voleindt diens mandaat.
De leden van de Raad van Bestuur gaan geen persoonlijke of solidaire verplichtingen aan
betreffende de verbintenissen van de K.B.K.B. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de
uitvoering van hun mandaat.
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Art. 12 : De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. Op verzoek
van de meerderheid der leden van de Raad van Bestuur, moet de Raad van Bestuur
bijeengeroepen worden en zulks binnen de veertien dagen na indiening van het verzoek.
Hij mag slechts uitspraak doen indien de meerderheid zijner leden aanwezig is. De
beslissingen worden getroffen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend.
Art. 13 : De notulen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door
de voorzitter en twee bestuurders en berusten op de zetel.
Afschriften mogen afgeleverd worden conform de VZW-wet.
Zij dienen ondertekend door twee bestuurders of de afgevaardigd-bestuurder.
Art. 14 : De Raad van Bestuur heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het bestuur
van de K.B.K.B. Wat niet uitdrukkelijk door de statuten of de wet wordt voorbehouden
aan de Algemene Vergadering valt onder zijn bevoegdheid. Hij kan namelijk alle
betalingen doen, gelden ontvangen en er kwijting van geven of eisen, alle contracten
afsluiten, pleiten, als eiser of als verweerder, voor alle rechtbanken, alle vonnissen
uitvoeren, dadingen treffen, compromissen aangaan. Hij benoemt een algemeen
secretaris; hij benoemt alle dienstpersoneel, met of zonder vergoeding; hij bepaalt de
wedde van het bezoldigd personeel; hij bepaalt de taken, de bevoegdheden en machten
van de algemeen secretaris. Is de algemeen secretaris geen bestuurder, dan heeft hij
niettemin toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur doch zonder recht van
stemmen.
De Raad van Bestuur kan een of meerdere personen aanwijzen om een deel van haar
bevoegdheden uit te oefenen in haar naam. Hij draagt/Zij dragen de titel “afgevaardigdbestuurder” of "dagelijks bestuur". Zij blijven bevoegd tot hun specifieke opdracht is
volbracht of tot afzetting door de Raad van Bestuur. Hij is/Zij zijn te allen tijde
afzetbaar door de Raad van Bestuur. Hij kan/zij kunnen te allen tijde ontslag nemen als
“afgevaardigd-bestuurder” of “dagelijks bestuur”. De Raad van Bestuur bepaalt de
bevoegdheden en – ingeval van meerdere personen – de wijze waarop zij moeten worden
uitgeoefend (afzonderlijk, als college of gezamenlijk).
Art. 15 : De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de K.B.K.B. Om rechtsgeldig verbonden
te zijn tegenover derden volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of
de handtekening van de afgevaardigd-bestuurder en een bestuurder, zonder dat deze hun
machten behoeven te bewijzen.
De rechtsvorderingen worden in naam van de vereniging als eiseres en als verweerster
ingespannen door de Raad van Bestuur, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter,
de afgevaardigd-bestuurder of twee bestuurders.
De Raad van Bestuur kan een of meerdere personen aanwijzen om de vereniging te
vertegenwoordigen. Zij blijven bevoegd tot hun specifieke opdracht is volbracht of tot
afzetting door de Raad van Bestuur. Hij is/Zij zijn te allen tijde afzetbaar door de Raad
van Bestuur. Hij kan/zij kunnen te allen tijde ontslag nemen als vertegenwoordiger. De
Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden en – ingeval van meerdere personen – de
wijze waarop zij moeten worden uitgeoefend (afzonderlijk, als college of gezamenlijk).
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Maatschappelijk jaar – competitiejaar
Art. 16 : Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Het competitiejaar, zoals voorzien in art. 3, begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk
jaar.
Algemene Vergadering
Art. 17 : De Algemene Vergadering is de bijeenkomst van de afgevaardigden van de
werkende clubs.
17-1 Elk jaar uiterlijk in de maand juni wordt een Algemene Vergadering gehouden: zij
draagt de naam van Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.).
17-2 Een Bijkomende Algemene Vergadering wordt gehouden op verzoek van de Raad van
Bestuur of van een vijfde der stemgerechtigde leden.
17-3 De bijeenroeping geschiedt bij middel van een oproepingsbrief, minstens drie weken
op voorhand en vermeldende dag, uur en plaats der bijeenkomst, de agenda en zo nodig
de erbij horende toelichtingen. Deze uitnodiging wordt namens de Raad van Bestuur
ondertekend door de voorzitter of de afgevaardigd-bestuurder. Enkel de punten die op de
agenda staan, mogen behandeld worden.
De voorzitter neemt het voorzitterschap waar en duidt de verslaggever aan. Het verslag
wordt ondertekend door de voorzitter en twee bestuurders en de aanwezige werkende
leden die zulks verlangen en wordt bewaard op de zetel.
Afschriften mogen afgeleverd worden conform de VZW-wet. Zij dienen ondertekend door
twee bestuurders of door de afgevaardigd-bestuurder.
Art. 18 : Elk stemgerechtigd lid heeft recht op één stem.
Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig :
a) andere stembriefjes dan die door de Raad van Bestuur verstrekt;
b) stembriefjes die ondertekend zijn, waarop de bedoelde persoon of zaak niet duidelijk
is aangeduid, waarop toevoegingen voorkomen, of waarop meer kandidaten zijn vermeld
dan er kandidaturen zijn. In het Huishoudelijk Reglement kan hiervan afgeweken worden.
Elk stemgerechtigd lid mag zich doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigd
stemgerechtigd lid daartoe behoorlijk gemachtigd. Geen lasthebber mag over meer dan
twee mandaten beschikken, het zijne inbegrepen.
Art. 19 :
Op de Algemene Vergadering wordt verslag uitgebracht:
- door de Raad van Bestuur over de werking van de vereniging tijdens het
afgelopen maatschappelijk jaar en competitiejaar;
- door de penningmeester over de financiële toestand van de vereniging;
- door het Comité van Toezicht over zijn werkzaamheden en bevindingen;
Op de Algemene Vergadering wordt tevens gestemd, zoals hieronder bepaald.
Behoudens indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
moeten zijn conform artikel 8 (wijziging statuten of wijziging doel) en 20 (ontbinding)
van de VZW-wet, is de Algemene Vergadering geldig samengesteld welke ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden zij.
De volstrekte meerderheid van stemmen is vereist voor:
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a) benoeming van bestuurders en vervanging van tussentijds afgetreden bestuurders.
Hiervoor wordt een stembrief gebruikt zoals voorzien in bijlage C van het
huishoudelijk reglement;
b) benoeming van het Comité van toezicht
c) vaststelling der bijdragen en der andere financiële verplichtingen van de clubs en
van alle overige ingeschrevenen, voor het volgende maatschappelijk jaar;
d) vaststelling van de waarde van k in euro, van toepassing tijdens het eerstvolgend
competitiejaar;
e) goedkeuring der rekeningen en begroting;
f) kwijting aan de bestuurders;
g) stemming over voorstellen, zo de statuten of de wet geen bijzondere meerderheid
vereisen.
Voorstellen tot reglementswijziging zoals bedoeld onder g) worden van kracht bij
aanvang van het eerstvolgend competitiejaar, tenzij de vergadering een andere
aanvangsdatum bepaalt.
De meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor:
a) afstelling van bestuurders;
b) uitsluiting van clubs (artikel 12 van de VZW-wet);
c) wijziging aan de Statuten (artikel 8 van de VZW-wet) en het Huishoudelijk
Reglement.
De meerderheid van vier vijfde der stemmen is vereist voor:
a) ontbinding van de K.B.K.B. (artikel 20 van de VZW-wet);
b) wijziging van het doel der vereniging (artikel 8 van de VZW-wet)
Behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet het anders voorzien, worden de
meerderheden berekend op het aantal stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden, verminderd met de onthoudingen en de ongeldige stemmen.
Art. 20
De werkwijze m.b.t. het indienen, voorleggen en stemmen van wijzigingen aan het
Reglement van Wedstrijden en of Competitiestructuur wordt gereglementeerd in ”Bijlage
1” van het genoemde Reglement van Wedstrijden.
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Slotbepalingen
Art. 21 : In geval van vrijwillige, eenvoudige, voorbarige of gerechtelijke ontbinding, op
welk ogenblik en om welke oorzaak ook, wordt het netto actief dat na de vereffening der
schulden en aanzuivering der lasten overblijft, besteed aan een vereniging met
gelijkaardig doel en voorwerp als dit der huidige vereniging, aan te duiden door de
Algemene Vergadering.
Bij ontbinding van de K.B.K.B. wordt op de in art. 19 bedoelde Algemene Vergadering een
liquidatiecommissie van drie personen benoemd.
Art. 22 : De vereniging heeft het recht haar statuten te verklaren. Nochtans bij
betwisting en in
het algemeen voor alles wat niet ten deze uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar
de VZW-wet.
Art. 23 : De Raad van Bestuur zal voor de toepassing van onderhavige statuten een
huishoudelijk reglement opstellen dat niet in strijd mag zijn met deze statuten en dat
door de Algemene Vergadering zal worden goedgekeurd. Voor eventuele wijzigingen aan
dit huishoudelijk reglement zal een zelfde handelwijze worden gevolgd.

Aldus opgemaakt te … op …, in 2 exemplaren
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